
KRM.0012.0028.2015
D2015.03.02688

P r o t o k ó ł  Nr 0012.1.11.2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza,

które odbyło się w dniu 26 marca 2015 roku

*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

*********************************************************************

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pana  █████*

na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.  
4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pana  █████*

na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. 
5. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza

zbadania skargi pana █████* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
5a. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza

zbadania skargi pana █████* na działalność komendanta StraŜy Miejskiej Kalisza.
6.  Projekt uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji

Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2015 r.
6a.  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wykazu i przedmiotu

działania stałych komisji Rady Miejskiej Kalisza.
7. Sprawy bieŜące i wolne wnioski:
- pismo  Prezydenta Miasta Kalisza  WGM.6840.01.0024.2012.Kś, D2015.03.00880 z

dnia  25.03.2015  r.  ws  delegowania  przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  Rady
Miejskiej Kalisza do udziału w przetargu na sprzedaŜ nieruchomości połoŜonej w
Kaliszu przy ul. Józefa Sułkowskiego 12,

- pismo Prezydenta Miasta Kalisza  WGM.6840.01.0043.2013.TO, D2015.03.01187 z
dnia  17.03.2015  r.  ws  delegowania  przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  Rady
Miejskiej Kalisza do udziału w przetargu na sprzedaŜ 2 nieruchomości połoŜonych w
Kaliszu przy ul. Kresowej Nr 18a i 24b,

- pismo Prezydenta Miasta Kalisza  WGM.6840.01.0008.2014.ZS, D2015.03.00914 z
dnia  17.03.2015  r.  ws  delegowania  przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  Rady
Miejskiej  Kalisza  do  udziału  w  przetargu  dotyczącym  zbycia  nieruchomości
stanowiącej  własność  Miasta  Kalisza,  składającej  się  z  działek,  oznaczonych  w
ewidencji gruntów i budynków m. Kalisza w obrębie geodezyjnym 081-Os.25-Lecia

8. Zamknięcie posiedzenia.

*********************************************************************



Ad. 1. 

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Wiceprzewodniczący  Komisji
pan Martin Zmuda, witając wszystkich obecnych oraz zaproszonych gości.

Ad. 2. 

Porządek obrad poszerzono o następujące punkty:
5a. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza

zbadania skargi pana █████* na działalność komendanta StraŜy Miejskiej Kalisza.
6a.  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wykazu i przedmiotu

działania stałych komisji Rady Miejskiej Kalisza
7. Sprawy bieŜące i wolne wnioski:
- pismo  Prezydenta Miasta Kalisza  WGM.6840.01.0024.2012.Kś, D2015.03.00880

z  dnia  25.03.2015  r.  ws  delegowania  przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  Rady
Miejskiej  Kalisza  do  udziału  w  przetargu  na  sprzedaŜ  nieruchomości  połoŜonej
w Kaliszu przy ul. Józefa Sułkowskiego 12,

- pismo Prezydenta Miasta Kalisza  WGM.6840.01.0043.2013.TO, D2015.03.01187
z  dnia  17.03.2015  r.  ws  delegowania  przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  Rady
Miejskiej Kalisza do udziału w przetargu na sprzedaŜ 2 nieruchomości połoŜonych
w Kaliszu przy ul. Kresowej Nr 18a i 24b,

-  pismo Prezydenta Miasta Kalisza  WGM.6840.01.0008.2014.ZS, D2015.03.00914
z  dnia  17.03.2015  r.  ws  delegowania  przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  Rady
Miejskiej  Kalisza  do  udziału  w  przetargu  dotyczącym  zbycia  nieruchomości
stanowiącej  własność  Miasta  Kalisza,  składającej  się  z  działek,  oznaczonych
w ewidencji  gruntów i budynków m. Kalisza w obrębie geodezyjnym 081-Os.25-
Lecia.

Przedstawione propozycje zmiany porządku obrad przyjęto jednomyślnie.
Następnie przyjęto jednomyślnie porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami.

Ad. 3.  

Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pana  █████*
na  działalność  Prezydenta  Miasta  Kalisza  został  jednomyślnie  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad. 4. 
Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pana  █████*

na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany.   

Ad. 5. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  zlecenia  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  Kalisza
zbadania skargi pana █████* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.

Powołano zespół do spraw rozpatrzenia skargi w składzie:
- Tomasz Grochowski – koordynator,
- Tadeusz SkarŜyński – członek zespołu,
- Kamila Majewska – członek zespołu.
Skład zespołu został jednomyślnie pozytywnie przegłosowany.



Projekt  uchwały  w  sprawie  zlecenia  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  Kalisza
zbadania  skargi  pana  █████* na  działalność  Prezydenta  Miasta  Kalisza  został
jednomyślnie pozytywnie przegłosowany.

Ad. 5a. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  zlecenia  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  Kalisza
zbadania skargi pana █████* na działalność komendanta StraŜy Miejskiej Kalisza.

Wybrano następujący skład zespołu do spraw rozpatrzenia skargi:
- Małgorzata Zarzycka – koordynator,
- Magdalena Spychalska – członek zespołu,
- Roman Piotrowski – członek zespołu.
PowyŜszy skład został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zlecenia  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  Kalisza

zbadania skargi pana █████* na działalność komendanta StraŜy Miejskiej Kalisza
został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 6. 

Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  planu  pracy  Komisji
Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  Kalisza  na  2015  r. został  jednomyślnie  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad. 6a. 

Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  określenia  wykazu  i  przedmiotu
działania  stałych komisji  Rady Miejskiej  Kalisza  został  jednomyślnie  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad. 7. 

Sprawy bieŜące i wolne wnioski:
- pismo  Prezydenta Miasta Kalisza  WGM.6840.01.0024.2012.Kś, D2015.03.00880

z  dnia  25.03.2015  r.  ws  delegowania  przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  Rady
Miejskiej  Kalisza  do  udziału  w  przetargu  na  sprzedaŜ  nieruchomości  połoŜonej
w Kaliszu przy ul. Józefa Sułkowskiego 12. Do udziału w przedmiotowym przetargu
zgłosił się Wiceprzewodniczący Komisji pan Martin Zmuda,

- pismo Prezydenta Miasta Kalisza  WGM.6840.01.0043.2013.TO, D2015.03.01187
z  dnia  17.03.2015  r.  ws  delegowania  przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  Rady
Miejskiej Kalisza do udziału w przetargu na sprzedaŜ 2 nieruchomości połoŜonych
w Kaliszu przy ul.  Kresowej  Nr  18a i  24b. Do udziału  w powyŜszym przetargu
zgłosił się Wiceprzewodniczący Komisji pan Martin Zmuda

- pismo Prezydenta Miasta Kalisza  WGM.6840.01.0008.2014.ZS, D2015.03.00914
z  dnia  17.03.2015  r.  ws  delegowania  przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  Rady
Miejskiej  Kalisza  do  udziału  w  przetargu  dotyczącym  zbycia  nieruchomości
stanowiącej  własność  Miasta  Kalisza,  składającej  się  z  działek,  oznaczonych
w ewidencji  gruntów i budynków m. Kalisza w obrębie geodezyjnym 081-Os.25-
Lecia.  Do  udziału  w  przetargu  zgłosił  się  Wiceprzewodniczący  Komisji
pan Martin Zmuda,

Kandydaturę radnego Martina Zmudy zaopiniowano jednomyślnie pozytywnie. 



Ad. 8. 

Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad, Wiceprzewodniczący Martin Zmuda
zamknął posiedzenie dziękując za udział oraz dyskusję. 

Protokołowała:       Wiceprzewodniczący 
Agnieszka Szczypkowska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
19.03.2015 r. Martin Zmuda

/-/ 

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna

Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej.


